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Infokommunikációs Technológia (IKT) pedagógusoknak - 

felkészítés ECDL vizsgára, távoktató program 

30 óra 

 
Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Alapítási engedély nyilvántartási száma: D/4195/2019 

 

(e-learning képzés) 

 

 

Továbbképzési tájékoztató 

2019.12.02.-2020.01.31. 
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KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK 

 

A továbbképzés teljes képzési ideje: 30 óra, a képzés végezhető: 2019.12.02.-2020.01.31. között. 

 

A továbbképzést e-learning, azaz távoktatási képzési formában valósítjuk meg, azaz a tanulási 

folyamatot Ön a Moodle e-learning oktatási keretrendszerben kezdi el önálló felkészüléssel.  

Tanulási időszükséglet az online keretrendszerben: 23 óra. 

Az online tanítás-tanulási folyamatot egy ellenőrző (záró)teszt zárja le, megoldására 60 perc (1 óra)  

áll rendelkezésre.  

 

A programba való bekapcsolódás feltételei: 

A programba való bekapcsolódáshoz a megjelölt végzettség és szakképzettség megléte szükséges 

(óvodapedagógus, óvodavezető, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens). 

 

Az online kurzus kezdési időpontja: A képzésre jelentkező pénzügyi teljesítését követően a kijelölt 

kurzus kezdési időpontja szerint.  

 

(Kurzus kezdési időpontja: 2019.12.02.) 

 

Amennyiben a képzésben résztvevő az e-mailben kiküldött, online letölthető szolgáltatási szerződés 2 

és a jelentkezési lap 1 aláírt példányát – a pénzügyi teljesítést követően – a Képző intézményhez 

postai úton visszajuttatja, a Menedzser Praxis Kft. biztosítja a képzés megkezdéséhez, azaz az 

oktatási keretrendszerbe való belépéshez szükséges felhasználónevét és jelszavát. 

 

A képzési dokumentumok letölthetők: innen  

 

 

Kötelező képzési dokumentumok visszaküldésének határideje: 2019.11.29. (postai úton) 

Levelezési cím:  

Menedzser Praxis Kft. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127. 

A  KÉPZÉS DÍJA 

Kiadványaink* 1 éves előfizetése mellé 1 fő részére térítésmentes egy akkreditált pedagógus-

továbbképzés elvégzése. 

http://iskolaszolga.hu/index.php?menu=kepzes&id=18
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*Érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál, hogy mely kiadványok mellé jár térítésmentesen 1 továbbképzés 1 fő 

részére. 

 

A képzés előfizetés nélkül is igénybe vehető térítés ellenében. Ebben az esetben a képzés díja:  

29.900 Ft /fő. 

 

A képzés helyszíne: A cég szerverén működő Moodle e-learning oktatási keretrendszerben   

URL cím: moodle.menedzserpraxis.hu, valamint a félnapos, fakultatív konzultációs foglalkozás a cég 

székhelyén:  

1149 Budapest Nagy Lajos király útja 127.  

A KÉPZÉS CÉLJA 

 

Az „Infokommunikációs Technológia (IKT) pedagógusoknak - felkészítés ECDL vizsgára, 

távoktató programcímű” 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés távoktatási formában 

valósul meg. A képzés tananyagai, a tananyag elsajátítását támogató feladatok és önellenőrző 

tesztek a Moodle keretrendszerben érhetőek el; az online programrész során a tanulást 

támogató kommunikáció a keretrendszeren keresztül valósul meg.  

 

A képzés célja, Képzésünk főként olyan témakörökre fókuszál, amit Ön biztosan tud 

hasznosítani új, modern tanítási és tanulási eszközként, óráit, leckéit, tananyagait színesítheti 

velük, és amíg a katedra másik oldalán is szívesebben foglalatoskodnak egy adott kötelező 

olvasmánnyal, úgy Önnek is egyszerűbbé válik a számonkérés és a segítségnyújtás folyamata. 

Interaktív elektronikus tanulmányi rendszerek ismeretét, fájlfeldolgozó, megosztó és 

közösségi szolgáltatásokat kínálunk Önnek, melyekkel tanulási segédleteket, teszteket, 

dolgozatokat, illetve diákjai figyelmét tudja monitorozni. 

 

A képzés célcsoportja: Képesítéssel rendelkező pedagógusok, pedagógus munkakörben 

foglalkoztatottak, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, óvodapedagógusok, óvodavezetők, 

pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek. 

A KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE 

 

Ön az oktatási keretrendszerben készül fel, naponta maximum 2 óra tanulási időráfordítással.  
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A TOVÁBBKÉPZÉS TÉMAKÖREI 

 

1. Eset vírusirtó: letöltés, telepítés, első indítás 

 

2. A Facebook: regisztráció, adatvédelem,  csoportok 

 

3. Tömörítés: 7zip, windows 

 

4. Google: regisztráció, alapok, mappák megosztása,  űrlapok használata 

 

5. Keepass: telepítés, használat 

 

6. Mahara: használat 

 

7. Mobil: duolingo, xeropan 

 

8. Moodle: kurzus kategóriák, felhasználók, csoportok, feladat létrehozása, kurzusok, kurzus 

teszt 

 

9. Oktatási tartalmú oldalak: coda academy, duolingo, geomatech, okosdoboz, sololearn 

 

10. Onedrive: regisztráció, műveletek fájlokkal, fájlok megosztása 

 

11. Prezi: regisztráció, prezentáció készítése és megosztása 

 

12. Redmenta: regisztráció, feladatlap készítés megosztás 

ELÉRHETŐSÉGEK 

 

Munkatársaink kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére, kérjük, keressen minket 

bizalommal: 
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Menedzser Praxis Kft. 

Pupos Éva 

oktatas@mprx.hu 

0630-373-44-18 

061-880-7622 

061-880-7600 

   

 

 

 

 

 

mailto:oktatas@mprx.hu

